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OBJETIVOS

• Explorar o poder e o privilégio de 
proporcionar a participação dos pais e proporcionar a participação dos pais e 
familiares no cuidado do paciente pediátrico

• Examinar o comportamento das lideranças 
necessário para proporcionar um cuidado necessário para proporcionar um cuidado 
centrado no paciente e familiar



Ideias sobre o cuidado centrado no 
paciente / familiar

• Porque eu estou falando sobre isto hoje aqui?• Porque eu estou falando sobre isto hoje aqui?

• Por que todos nós estamos falando sobre este
assunto agora?

• O que é o cuidado centrado no 
paciente/família? 

• Alguns exemplos de experiências no HPP



Panorama da 
(in)segurança na 

assistência à saúde





Busca da 

• Não é só garantir um cuidado
seguro

• Envolve atributos (dimensões):
- AcessoBusca da 

Qualidade no 
cuidado da 

saúde

- Acesso
- Efetividade
- Eficiência
- Respeito aos direitos das pessoas
- Aceitabilidade
- Continuidade
- Adequação- Adequação
- Segurança

• Trabalhar com avaliação da 
qualidade do cuidado em saúde



Consequências dos Consequências dos 
problemas

prevalentes na
qualidade do 

cuidado



Por que essa Por que essa 
evolução está

tão lenta?

Qual Saf Health Care 2009;18:424–
428.



Qualidade não 
é só:
• Medição• Medição
• Práticas
• Regras
• Métodos• Métodos

específicos
de melhorias

Qual Saf Health Care 2009;18:424–428.



Mas também:

• Cultura de • Cultura de 
confiança

• Comunicação

• Transparência• Transparência

• Disciplina
Qual Saf Health Care 2009;18:424–428.



Na saúde:Na saúde:

Grande 
mudança de 
culturacultura

Qual Saf Health Care 2009;18:424–
428.



‘‘Sick System 

Syndrome’’:
 Sistemas hierarquicos

 Deficientes em respeito mútuo

 Deficientes em saber trabalhar

na forma de times

 Funcionando em silos Funcionando em silos

 Enfermeiros presos a estruturas

rígidas de registros X cuidando

de pacientes

 Sem transparência

 Culpabilizar é a principal solução

 Mecanismos para garantia de 

confiabilidade são fracos e 

ambíguosambíguos

 Poucos com capacidade de 

aprender e mudar

 Reconhecer que segurança

tem que ser um pré requisito e 

não prioridade
Weick KE, Sutcliffe KM, Obstfeld D. Organizing for high 
reliability. Res Org Behav 1999;21:81–123



O que O que 
precisamos 

fazer?fazer?

Qual Saf Health Care 2009;18:424–
428.



Transforming
healthcare: a 

safety imperative
“A SAÚDE NÃO 

PRECISA APENAS L Leape, D Berwick, C Clancy, J Conway, P
Gluck, J Guest, D Lawrence, J Morath, D

O’Leary, P O’Neill, D Pinakiewicz,  T Isaac, 

PRECISA APENAS 
SER 

MELHORADA, ELA 
PRECISA SER PRECISA SER 

TRANSFORMADA"
Qual Saf Health Care 2009;18:424–428.



A VISÃO DA TRANSFORMAÇÃO

“Nós prevemos uma cultura 
aberta, transparente, solidária e 

comprometida com a 
aprendizagem; onde os aprendizagem; onde os 

médicos, enfermeiros e todos os 
trabalhadores de saúde tratam uns 

aos outros e seus pacientes com 
competência e respeito; onde o 
interesse do paciente é sempre interesse do paciente é sempre 

primordial; e onde os pacientes e as 
famílias estão plenamente 

envolvidos nos seus cuidados".
Qual Saf Health Care 2009;18:424–428.



1)Transparência

2) Plataforma de cuidado
integrado

Os 5conceitos 

transformadores

integrado

3) Engajamento do 
paciente/familiar

4) Recuperação da alegria
e significado do trabalhoe significado do trabalho

5) Reforma na educação
médica



Traga uma breve atualização 
sobre este problema

• Não há uma definição clara em literatura para o 
“cuidado centrado no paciente”, a Health 

Foundation traz um referencial de 4 princípios 
que devem ser observados.  que devem ser observados.  

IOM define a atenção centrada no paciente 
como o cuidado que respeita as 
preferências, necessidades e valores 
individuais, assegurando que estes sejam o individuais, assegurando que estes sejam o 
guia de todas as decisões clínicas. 

https://www.health.org.uk/sites/health/files/PersonCentredCareMadeSimple.pdf

http://www.health.org.uk/publication/person-centred-care-made-simple





FATOR CULTURAL



O fator mais importante que distingue 
as principais mudanças culturais que 

definem o sucesso / fracasso é a definem o sucesso / fracasso é a 
liderança competente no topo. 
Nenhum esforço individual na 

mudança de cultura foi bem sucedido mudança de cultura foi bem sucedido 
começando na parte inferior

John P. Kotter & James L. Heskett, Corporate Culture & Performance 
(Free Press 1992)



Cuidados centrados 
no paciente e na 
família não são 

apenas fiosapenas fios

É um tecido integrado 
fortalecendo estratégias e 

parcerias:
• Comunidade - campanhas• Comunidade - campanhas
• Organização – medição 
• Micro sistema – participação 
na visita
• Cuidado na ponta –
participação no PTI



O TAMANHO DO DESAFIO

Aiken C, Keller S, Rennie M. The Performance Culture Imperative .  McKinsey & Company.  2007
22



3) Engajamento do paciente no 
cuidado Definir que conteúdo

que queremos que os 
usuários da saúde

O PAPEL DO LÍDER

usuários da saúde
aprendam sobre 
participação no cuidado

Treinar esses usuários

Preparar a sua equipe
para receber essa
cobrançacobrança

Estimular esse
engajamento cobrando
esse papel da equipe e 
dos usuários“Nada sobre mim, sem mim”



O que temos feito no HPP

• Foco na
segurança do segurança do 
paciente.



Capacitação para Segurança

Engajamento do familiar no 
cuidado com foco na segurança do 

Orientando-o a questionar 
ou solicitar aos profissionais 

que executem os 
procedimentos com 

cuidado com foco na segurança do 
paciente. 

procedimentos com 
segurança. 



Paciente Certo

O familiar deve estar ALERTA 
SOBRE A CONFERÊNCIA DA 

PULSEIRA antes dos 
procedimentos e pode 

questionar o profissional caso 
??

questionar o profissional caso 
não realize .

??



ORIENTAÇÃO AO FAMILIAR
 Mantenha as mãos sempre limpas
 Utilize sempre o álcool. Quando a mão 

HIGIENE DAS MÃOS

 Utilize sempre o álcool. Quando a mão 
estiver suja, lave-as antes com água e sabão 
e em seguida passe o álcool

?  ?  
O FAMILIAR PODE SOLICITAR  QUE OS 
PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS 
HIGIENIZEM AS MÃOS COM ÁLCOOL 
ANTES DE QUALQUER CUIDADO OU 
CONTATO  COM O PACIENTE.



ORIENTAÇÃO AO 
FAMILIAR
Acompanhar a realização da Acompanhar a realização da 
medicação, transfusão de 
sangue e da dieta 

FICAR ATENTO SE O 
PROFISSIONAL DE 
ENFERMAGEM: 
Está com a prescrição em mãos 

ILUSTRAÇÃO  
(CAPA DA 
CARTILHA DA 
META 4 ) 
PRESCRIÇÕES, 

?  ?  
Está com a prescrição em mãos 
e informa o que será realizado. 

PRESCRIÇÕES, 
SANGUE E 
MAMADEIRA 



ORIENTAÇÃO AO FAMILIAR

 O paciente deve estar acompanhado durante todo o período de 

PREVENÇÃO DE QUEDA

 O paciente deve estar acompanhado durante todo o período de 
internamento. Se precisar sair do quarto, avise à enfermagem.

 O local adequado para o paciente descansar é no berço ou na 
cama. Não durma com ele no colo. 

 O suporte de soro não pode ser utilizado como brinquedo. Ele é 
fundamental para a manutenção do cateter venoso.

 As grades laterais do berço, cama ou maca devem estar sempre  As grades laterais do berço, cama ou maca devem estar sempre 
elevadas.

 Para garantir a segurança do paciente, sempre o acompanhe 
durante a circulação pelo Hospital. 



COMUNICAÇÃO EFETIVA
DÚVIDAS? PERGUNTE  

 Tire as dúvidas com a equipe de saúde (médico, enfermeiro, 

Orientação ao Familiar

 Tire as dúvidas com a equipe de saúde (médico, enfermeiro, 
nutricionista, farmacêutico, equipe de enfermagem, psicólogo, etc)

 Informe sobre doenças anteriores, medicamentos que sempre usa em 
casa, alimentação, alergias conhecidas e outros detalhes que ache 
importante sobre a saúde e rotina do paciente.

PERGUNTE  AO MÉDICO 
 Qual é a doença do paciente?
 Como pode ser tratada? Quais os 

resultados esperados para esse 
tratamento?tratamento?

 Os medicamentos podem causar 
algum tipo de reação? 

 Como é realizado o exame ou a 
cirurgia que o paciente vai fazer?

 Como saber o resultado dos 
exames?



EM CASO DE CIRURGIA, ORIENTE O FAMILIAR 
PARA CONVERSAR OU PERGUNTAR AO MÉDICO 

SOBRE:  SOBRE:  
 Tempo de jejum antes e após a cirurgia;
 Cuidados necessários;

Lembrá-lo de confirmar com o profissional de 
saúde o tipo de cirurgia e o local do corpo em 
que será realizada. 
O familiar não deve esquecer de informar sobre 
alergias e medicamentos usados. alergias e medicamentos usados. 



Abordagem de Eventos Adversos 
Grave/Sentinela 

• Atender as necessidades da família frente a • Atender as necessidades da família frente a 
um evento adverso 

– Empatia, compaixão e compartilhar a dor

– Esclarecimentos  

– Compartilhar decisões 

• Conversas difíceis  



SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
• Acompanhamento psicológico

• Comitê de Bioética Hospitalar • Comitê de Bioética Hospitalar 

• Família Participante

• Casa de Apoio



HISTÓRICO – SERVIÇO PSICOLOGIA

• Oficializado em 1986.

Equipe de profissionais.• Equipe de profissionais.

• Sistematização do Serviço.



OBJETIVO
• A função é acolher sofrimento  decorrente do 

adoecimento, internação, tratamento.adoecimento, internação, tratamento.



Tríade de Atendimento

• Paciente- Família- Equipe de Assistência.



MÉTODO

• Triagens

• Avaliação

• Intervenção 

- Inter consultas

- Reuniões com a equipe



Comitê de Bioética Hospitalar

• 2016 oficializado

• Curso de Bioética em parceria com a PUC• Curso de Bioética em parceria com a PUC

• Protocolo de Cuidados de Final de Vida 



Comitê de Bioética Hospitalar
• Multidisciplinar

• Reflexão ampliada sobre os cursos.• Reflexão ampliada sobre os cursos.

• Princípios:

- Não maleficência 

-Beneficência

- Justiça- Justiça

-Autonomia  



Comitê de Bioética Hospitalar

FUNÇÕES 

• Educativa • Educativa 

• Consultiva 
(recomendação) 

• Normativas 
(consensos, protocolos)(consensos, protocolos)



Programa Família Participante 

• Acolhimento (Premiação) 

• Orientações: reforço para segurança do • Orientações: reforço para segurança do 
paciente

• Permanência: sala específica 

• Kit higiene

• Alimentação• Alimentação

• Atividades oferecidas no Hospital

• Educação em saúde



CASA DE APOIO

25 Leitos

• Pernoite  • Pernoite  

• Permanência 



Educação e Cultura



HUMANIZAÇÃO 

EDUCAÇÃO E 
CULTURA

PRIMEIRÍSSIMA 
INFÂNCIA

ACOLHIMENTO 
AO ÓBITO

OFICINASESCOLARIZAÇÃO



Primeiríssima Infância



Oficinas



Escolarização



Acolhimento ao Óbito





OBRIGADOOBRIGADO


